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Nama  : Nugrohoa Susanto, S.Pd 

CGP  : Angkatan 6 

Kabupaten : Ketapang 

Unit Kerja  : SMPN 6 Satap Kendawangan 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PEMBELAJARAN SOSIAL EMOSIONAL 

(RPP PSE) 

Sekolah : SMP Negeri 06 Satap Kendawangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : IX/ Genap 

Materi Pelajaran  : Globalisasi 

  1. Dampak Positif Globalisasi 

2. Dampak Negatif Globalisasi   

Alokasi Waktu : 1 X pertemuan (2 x 40 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KOMPETENSI INTI  

KI. 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI. 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI. 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI. 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

KD.3.3 Menganalisis Dampak 

terjadinya globalisasi  

3.3.1  Menyajikan hasil analisis tentang damoak 

positif dan dampak negatif terjadinya 

globalisasi. 

KD.4.4 1. Menganalisis dampak 

positif globalisasi 

2. Menganalisis dampak 

Negatif globalisasi 

4.2.2 Menyajikan hasil diskusi mengenai dampak 

posif dan negatif globalisasi dalam 

berbagai bidang (ekonomi, sosial budaya, 

politik, komunikasi dan transportasi) 



 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1. 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian globalisasi. 

2. Menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi 

3. Menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial 

budaya, politik, komunikasi dan transportasi) 

4. Melalui Model Dicovery Learning, peserta didik dapat Menganalisis secara kritis dampak globalisasi dalam 

berbagai bidang (ekonomi, sosial budaya, politik, komunikasi dan transportasi) serta mampu mempresentasikan 

hasil diskusinya dengan santun, tanggungjawab dan rasa percaya diri (PPK) 

 

Fokus penguatan karakter: 

1. Berpikir logis 

2. Menghargai Keberagaman 

  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi 

Reguler 
1) Menjelaskan pengertian Globaliasai 

2) Menjelaskan dampak positiaf dan negatif globalisasi 

3) Menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi dalam berbagai bidang 

(ekonomi, sosial budaya, politik, komunikasi dan transportasi) 

 

1. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

  

1. Pendekatan 

2. Model Pembelajaran 

: Saintifik 

: Discovery Learning  

 

2. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Media  

 

2. Alat pembelajaran 

: berbagai gambar 3.1. aktivitas di pelabuhan saat bongkar dan muat 

barang. 

: LCD Proyektor dan Komputer serta tayangan slide Power point 

(ppt) yang telah disiapkan bila tersedia di sekolah. 

 

3. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Siswa, Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs. Kelas IX, Iwan Setiawan dkk. Cetakan ke-

2 Edisi revisi tahun 2018, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. Halaman 

154-158. 

1. Powerpoint tentang perdagangan internasional 

2. Lembar Kerja Peserat Didik (lampiran 3) 

 

 

4. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN WAKTU 



KEGIATAN PENDAHULUAN 10 Menit 

1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa. (PPK religius) 

2) Guru Mengabsen Kehadiran Siswa (KSE-Kesadaran Diri) 

3) Guru menanyakan keadaan siswa serta mengingatkan siswa akan pentingnya 

menjaga kesehatan dimasa pandami. Siswa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran (KSE-Kesadaran Diri). 

4) Kelas dilanjutkan dengan budaya positif bersyukur yang dipimpin oleh salah 

seorang murid (Kegiatan rutin Teknik Kesadaran penuh). 

5) Guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan “Memeriksa Perasaan Diri “ 

agar dapat menyatakan perasaan mereka hari ini dan memastikan mereka siap 

belajar (KSE-Kesadaran Diri, KSE-Pengolahan Diri).  

6) Pembiasaan Membaca 10 Menit (Pembiasaan Literasi). 

7) Guru menyampaiakn tujuan pembelajaran 

8) Guru menginformasikan tema yang akan dipelajari taitu tentang “Globalisasi” 

(Diferensiasi Konten). 

 

KEGIATAN INTI 
60 Menit 

Sintak Model 

Pembelajaran 
KEGIATAN PEMBELAJARAN  

1. Mengamati 1) Guru membagi murid kedalam beberapa kelompok 

berdasarkan kebutuhan belajar yaitu : 

a) Kelompok Pertama adalah murid-murid yang 

memiliki minat membaca 

b) Kelompok Kedua adalah murid-murid yang 

memiliki minat menulis 

c) Kelompok Ketiga adalah murid-murid yang 

memiliki minat bercerita 

2) Guru dapat mengawali kegiatan dengan mengajak 

murid untuk menyanyikan lagu kebangsaan 

“Indonesia Raya” dan lagu lagu perjuangan. kegiatan 

ini dilakukan setiap hari sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai (Kegiatan rutin Tehnik 

Kesadaran Penuh). 

3) Minta semua murid untuk berdiri tegak dan 

memusatkan pandangan pada lambang garuda 

pancasila saat bernyanyi (Kesadaran Diri 

Keterampilan Berempati). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

a) membangun rasa cinta tanah air dan rasa bangga 

sebagai bangsa indonesia, ditengah maraknya 

arus informasi di era globalisasi seperti saat ini 

(KSE-Kesadaran Diri- Keterampilan 

Berempati). 

b) Meningkatkan semangat perjuangan untuk ikut 

memajukan bangsa dan tanah air indonesia 

(KSE-Kesadaran Diri- Keterampilan 

Berempati). 

c) Mengingat kembali akan jasa para pahlawan dan 

menumbuhkan semangat bela negara (KSE-

Kesadaran Diri- Keterampilan Berempati). 

4) Guru mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi 

pemicu bagi muris untuk mengawali hari-harinya di 

sekolah dengan penuh semangat (KSE-Kesadaran 

Diri- Keterampilan Berempati). 

5) Murid diminta mengamati foto kegiatan aktifitas 

manusia pada era gloalisasi 

 



(Diferensiasi Proses), (KSE-Pengambilan 

Keputusan yang bertanggung jawab). 

6) Murid berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat di buku. (KSE-Pengambilan Keputusan 

yang bertanggung jawab). 

7) tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan 

pemahaman pada murid tentang pengaruh 

globalisasi, yang didukung oleh perkembangan 

teknologi informasi, pada kegiatan dampak posisitif 

dan dampak negatif dari globalisasi. (KSE-

Kesadaran Diri- Keterampilan Berelasi). 

8) Guru Memperhatikan beberapa foto/Video Tentang 

kegiatan globalisasi (Difefensiasi Konten). 

9) Guru Mengajukan pertanyaan: 

 Gambar 

 

2. Menanya  a) Peserta  didik  diminta  mendiskusikan  dalam  

kelompok  untuk me rumus kan  pertanyaan  

berdasarkan  hal-hal  yang  ingin  di-ketahui  dari  

hasil  pengamatan.  Misalnya: Apa  dampak positif 

dan dampak negatif terjadinya globalisasi 

b) Berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh 

masing-masing kelompok  kemudian  dirumuskan  

untuk  menjadi  bahan  diskusi kelompok. 

 

3. Mengumpulkan 

Informasi 

1) Setelah  rumusan  pertanyaan  dapat  tersusun  peserta  

didik  ber-diskusi dalam kelompok dan juga bahan 

diskusi yang berada di Buku Siswa. (KSE-

Pengambilan keputusan ). (KSE-Kesadaran Sosial 

dan KSE- Keterampilan Berelasi). 

2) Bahan  diskusi  kelompok  dapat  dilihat  juga  pada  

aktivitas kelompok Buku Siswa. 

3) Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data 

untuk men-jawab pertanyaan yang telah dirumuskan 

dari berbagai sumber, seperti: membaca Buku Siswa, 

serta referensi lain yang relevan, termasuk internet. 

KSE-Pengambilan keputusan ). (KSE-Kesadaran 

Sosial dan KSE- Keterampilan Berelasi). 

 

4. Mengasosiasi 4) a)  Peserta  didik  diminta  mengolah  dan  menganalisis  

data  atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan. KSE-Pengambilan keputusan  

bertanggung jawab). (KSE-Kesadaran Sosial dan 

KSE- Keterampilan Berelasi). 

5) b)  Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam 
kelompok untuk mengambil kesimpulan dari jawaban atas 

pertanyaan yang telah dirumuskan. KSE-Pengambilan 

keputusan yang bertanggung jawab). (KSE-

 



Kesadaran Sosial dan KSE- Keterampilan Berelasi). 

5)  Mengkomuni-

kasikan 
6) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan 

hasil simpulan dari  jawaban atas pertanyaan yang telah 

dirumuskan. KSE-Pengambilan keputusan  

bertanggung jawab). (KSE-Kesadaran Sosial dan 

KSE- Keterampilan Berelasi). 

7) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil 

simpulan kelompok yang dipresentasikan. KSE-

Pengambilan keputusan  bertanggung jawab). 

(KSE-Kesadaran Sosial dan KSE- Keterampilan 

Berelasi). 

8) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas 

jawaban dari pertanyaan. KSE-Pengambilan 

keputusan  bertanggung jawab). (KSE-Kesadaran 

Sosial dan KSE- Keterampilan Berelasi). 

 

KEGIATAN PENUTUP 10 Menit 

1) Guru melakukan keterampilan kesadaran penuh/mindfulnes dengan teknik 

STOP 

9) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

KSE-Pengambilan keputusan  bertanggung jawab). (KSE-Kesadaran Sosial 

dan KSE- Keterampilan Berelasi). 

2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta 

didik mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait 

dengan penguasaan materi, pendekatan dan model pembelajaran yang 

digunakan 

4) Peserta didik diberi pesan tentang nilai dan moral tentan dampak positif dan 

negatif terjadinya globalisasi IPTEK harus tetap mengedepankan jati diri khas 

yang dimiliki bangsa. 

5) Peserta  diingatkan  untuk  menyempurnakan  laporan  hasil  diskusi kelompok  

tentang  jawaban  atas  pertanyaan  yang  telah  dirumuskan untuk 

dikumpulkan kepada guru. (KSE-Pengelolaan Diri, KSE-Pengambilan 

Keputusan, KSE-Kesadaran Sosial) 
6) Peserta didik diingatkan untuk membaca materi pada materi pokok berikutnya 

yaitu globalisasi ekonomi. 

 

 

 

5. PENILAIAN 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1 Penilaian Pengetahuan (tes tertulis/uraian) 

 Intrumen Penilaian/Soal (lampiran 2) 

2 Penilaian Keterampilan (mempersenatasikan) 

 Lembar Kerja  (lampiran 3) 

 Rubrik Penilaian (lampiran 4) 

3 Pengamatan Sikap 

 Jurnal Sikap Spritual (lampiran 5) 

 Jurnal Sosial (lampiran 6) 



4 Program Tindak Lanjut (lampiran 7) 

 

 

Mengetahui : 

Kepala SMPN 6 Satap Kendawangan 

 

 

 

 

SUTRINI,S.Pd 

Kendawangan, .............................. 2022 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Nugroho Susanto, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1 : Materi Ajar 
 

Dampak Globalisasi 

 

3. Dampak Positif Globalisasi 

Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun disisi lain 

globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Apakah kalian merasakan pengaruh 

negatif yang terjadi dari globalisasi? Untuk mengetahui berbagai dampak globalisasi, mari kita 

simak pembahasan berikut. 

 

A. Dampak Positif globalisasi 

1. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam 

bidang teknologi. 

Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial 

budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin 

besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini 

membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan berbagai 

kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam 

masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan 

mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga 

terjadi efisiensi 

2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. 

Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Efektivitas dapat diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah 

berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan maka disebut 

efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka 

cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya 

guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam 

sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata 

lain efektif adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisien adalah melakukan tugas 

dengan tepat. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa globalisasi memberikan 

manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah terjadi efektivitas 

dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan 

manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. 

3. Perekonomian Negara semakin meningkat 

Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi 

organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa 

banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah 

semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya 

karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu 

sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor 

pertambangan, pertanian dan industri. 

4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat 

Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf 

hidup masyarakat. 

Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa 

menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan 

lainnya. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha 

meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar 

negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. 

5. Komunikasi semakin cepat dan mudah 



Saat ini komonukasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik (e-mail), internet, 

telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai 

masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah 

tersampaikan. 

6. Berkembangnya dunia pariwisata 

Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak 

terkecuali di Indonesia. 

Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai 

teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi 

masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. 

Selain itu penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan 

tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. 

Sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. 

7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi 

Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti 

sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang 

ada di belahan dunia mana pun, dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita 

peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi 

semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan 

cepat. 

 

B. Dampak negatif Globalisasi 

Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, 

perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi 

antarbangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa 

menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa 

berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan, karena cukup dengan 

sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. 

Adapun dampak negatif globalisasi yaitu 

1. Weternisasi 

Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan 

meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan di antaranya dengan 

cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru 

adalah Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih 

modern sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau 

kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. 

Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. 

Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang- pirangan, pergi ke klub malam, 

dugem adalah beberapa diantara contoh perilaku westernisasi. Westernisasi dapat terjadi karena 

masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara 

westernisasi, globalisasi dan modernisasi adalah hal yang berbeda. 

2. Demoralisasi 

Globalisasi yang terjadi, menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke 

Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa 

Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai 

meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada 

akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi 

moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. 

Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan 

dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini 

antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari 

demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. 

3. Kesenjangan Sosial ekonomi 

Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai 

daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari 

globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok 

dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat 



terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan 

berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima 

masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi 

hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan 

hasilhasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial di antaranya 

yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan 

masyarakat kaya dan serba-mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang 

hidup di bawah garis kemiskinan. 

4. Kriminalitas 

Globalisasi ternyata juga dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas lintas negara. 

Kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius dalam keamanan 

global. Selain kejahatan lintas negara, kriminalitas juga terjadi sebagai akibat dari kehidupan 

di era globalisasi. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang 

melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi. Mulai dari 

cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas 

yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan 

media hiburan, media massa atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya 

tindakan kriminal di kalangan masyarakat. 

5. Pencemaran Lingkungan 

Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah 

membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan 

sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian proses globalisasi yang tidak dibarengi 

dengan analisis masalah dan dampak lingkungan (AMDAL) sering menimbulkan malapetaka, 

yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin 

yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. 

6. Kenakalan Remaja 

Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak 

ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai 

budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh 

sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. 

7. Individualisme yang semakin tinggi 

Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan 

tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme 

tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. 

Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. 

Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. 

Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku 

ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat 

desa, perla 

 

Sumber : www.google.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

 

Mata pelajaran : IPS 

Kelas  : IX 

Tema  : Globalisasi 

Sub Materi  : Dampak positif dan negatif globalisasi dalam berbagai bidang 

 

Petunjuk Pengerjaan: 

8. Bacalah soal dengan teliti untuk memahami maksud dan tujuan soal! 

9. Diskusikan dengan anggota dalam kelompokmu! 

10. Tuliskan jawaban hasil diskusi di dalam kotak jawaban yang telah disediakan! 

11. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas! 

Pertanyaan: 

Lakukan analisis di lingkungan sekitar kalian tentang dampak negatif dan positif globalisasi dalam 

berbagai kehidupan! 

12. Kelompok 1 : Bidang Ekonomi 

13. Kelompok 2 : Bidang Sosial Budaya 

14. Kelompok 3 : Bidang Komunikasi 

15. Kelompok 4 : Bidang Transportasi 

 

 

 

No. Bentuk-Bentuk Globalisasi Penjelasan 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 : Rubrik 

 

Penilaian Praktik Diskusi Kelompok dan/atau Presentasi 

 
 

Rubrik Penilaian Praktik Diskusi Kelompok 
 

No. 
Nama Peserta 

Didik 

Kemampuan 

presentasi 

(1-4) 

Kemampuan 

bertanya 

(1-4) 

Kemampuan 

menjawab 

(1-4) 

Menjaga tata 

tertib berdiskusi 

(1-4) 

Jumlah 

skor 

1.       

2.       

3.       

 Dst      

Pedoman perskoran dan penentuan nilai: 

Skor terentang antara 1 – 4, yaitu 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = 

baik, 4 = amat baik. Rumus nilai: 

Jumlah Skor  x Nilai =     

4 100 
 

 

 

 

Rubrik Penilaian Praktik Presentasi 
 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

0 1 2 3 4 

1. Penyampaian presentasi dengan lugas      

2. Kemampuan berargumentasi      

3. Kemampuan menjawab pertanyaan      

4. Penguasaan materi      

Jumlah  

Skor Maksimum  

Pedoman perskoran dan penentuan nilai: 

Skor terentang antara 1 – 4, yaitu 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = 

baik, 4 = amat baik. Rumus nilai: 

Jumlah Skor  x Nilai =     

4 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Penilaian Sikap 
 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI RUBRIK 3 2 1 

1.  Menunjukkan rasa ingin 

tahu 
1. Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 

antusias, aktif  dalam mendengarkan 

penjelasan dari guru 

2. menunjukkan rasa ingin tahu, namun tidak 

antusias pada saat mendengarkan penjelasan 

dari guru 

3. Tidak menunjukkan antusias dalam 

pengamatan dan mendengarkan pada saat 

penjelasan guru 

  
 

 

 
 

2.  Ketelitian dan hati-hati 1. Mengerjakan perintah sesuai prosedur 

2. mengerjakan perintah sesuai prosedur, kurang 

teliti 

3. mengerjakan perintah sesuai prosedur, jauh 

dari teliti dan hati-hati 

 
 

 
 

 
 

3.  Ketekunan dan 

tanggungjawab dalam 

belajar dan bekerja baik 

secara individu maupun 

kelompok 

1. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan 

hasil terbaik yang bisa dilakukan dan 

berupaya tepat waktu 

2. Berupaya tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas, namun belum menunjukkan upaya 

terbaiknya 

3. Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas, dan tugas tidak siap 

 
 

 

  

4.  Berkomunikasi 1. Aktif bertanya sesuai materi yang di pelajari 

dan menghargai pendapat temannya 

2. Aktif bertanya sesuai dengan materi 

pelajaran, tidak menghargai temannya 

3. Kurang aktif bertanya dan tidak menghargai 

pendapat temanya. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Mata pelajaran: IPS 

Kelas IX 

Tema : Perubahan Sosial Budaya 

Sub Materi : Faktor penghambat dan pendorong terjadinya perubahan sosial budaya Faktor 

penghambat dan pendorong terjadinya perubahan sosial budaya 

Rubrik Sikap 

NO 
 

 
Nama Siswa 

ASPEK YANG DINILAI  

 
KET Rasa ingin tahu 

Ketelitian & 

hati-hati 
Ketekunan dan 

tanggung Jawab Komunikasi 

1       

2       

3       

5 Dst      

 

 

 

 



 

kisi Soal Postest 

 

No Butir Pertanyaan 
Kunci 

Jawaban 

1.  Adanya pengaruh globalisasi mengakibatkan setiap orang harus 

meninggalkan kebiasaan lama yang dapat menghambat kemajuan yaitu 

.... 

a. mau belajar 

b. berani bersaing 

c. semangat kerja tinggi 

d. pasrah pada nasib 

D 

2.  Salah satu contoh globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu .... 

a. masuknya nilai-nilai sosial baru 

b. perdagangan bebas 

c. masuknya kebudayaan asing 

d. campur tangan pemerintah luar negeri 

B 

3.  Munculnya globalisasi pada dasarnya diawali dengan .... 

a. berkembangnya Iptek 

b. perdagangan masyarakat India dan Tiongkok 

c. adanya lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF 

d. penjajahan bangsa Eropa 

A 

4.  Sekaran ini, alasan negara Indonesia masih tergantung pada negara 

maju yaitu .... 

a. jumlah tenaga ahli melimpah 

b. jumlah tenaga kerja sedikit 

c. kurangnya sumber daya ekonomi 

d. sarana dan prasarana ekonomi masih kurang 

D 

5.  Dampak positif globalisasi dalam bidang komunikasi yaitu.... 

a. komunikasi menjadi modern 

b. komunikasi menjadi lancar 

c. komunikasi jadi lamban 

d. komunikasi terhambat 

B 

6.  Sikap yang seharusnya kita lakukan ketika mengetahui banyaknya 

tenaga ahli ke Indonesia yaitu ... 

a. pasrah 

b. mau mengembangkan diri 

c. takut bersaing 

d. acuh tak acuh 

B 

7.  Salah satu ampak positif terjadinya globalisasi yaitu .... 

a. lapangan kerja semakin berkurang 

b. nilai-nilai sosial semakin luntur 

c. lingkungan hidup semakin rusak 

d. semangat kerja tinggi 

D 

8.  Nilai-nilai bangsa Indonesia yang mulai menghilang sebagai akibat 

globalisasi yaitu ... 

a. konsumerisme 

b. individualistik 

c. gotong royong 

d. materialistik 

C 

9.  Nama makanan yang biasanya kita jumpai dan berasal dari dalam 

negeri yaitu ... 

a. burger, tongseng, mie ayam 

b. ayam goreng, soto, spaghetti 

c. bakso, spaghetti, burger 

d. balado, keripik pisang, rujak 

D 

10.  Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menghadapi dampak negatif D 



kemajuan iptek dan globalisasi yaitu …. 

a. keberanian untuk meniru 

b. adanya sikap menutup diri terhadap pengaruh asing 

c. keberanian untuk menolak perkembangan iptek 

d. membatasi perkembangan iptek 

 
 

Pedoman Penilaian : 

Pedoman Skoran Jawaban benar diberi skor 1sehingga  

Skor maksimal adalah 100. Rumus nilai: 

 

 

 

Mengetahui : 

Kepala SMPN 6 Satap Kendawangan 
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